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Ben jij de gespecialiseerde vrijwilliger die we zoeken?? 
In maart van dit jaar is Lars als rolstoel specialist voor ons project therapie naar Awasi geweest. Daar
heeft hij zes rolstoelen opgeknapt en heeft hij veel van zijn kennis overgedragen aan de jonge en
leergierige therapeut Ewan. Ook de begeleiders op school heeft hij opgeleid in het goed positioneren van
de kinderen in de rolstoelen. 
We merken dat de rolstoelen veel onderhoud vergen. Daar is helaas niet altijd tijd, het juiste gereedschap
en/of de juiste kennis voor aanwezig. Op de foto’s zien we terug dat het juist positioneren van de
kinderen in de juiste rolstoel nog niet altijd goed gaat. Kennis moet ooit inslijten en de vaardigheid
ontwikkeld worden. Als je al jaren iets op een bepaalde manier doet is het lastig om iets ineens op een
andere manier te gaan doen. Een voorbeeld is dat het goed strak vast zetten van een heupgordel, over
kan komen als oncomfortabel. Het voorkomt echter het onderuitzakken van een kind en daardoor worden
weer doorzitplekken door het schuiven voorkomen. Wat we nu zoeken is een vrijwilliger die de rolstoelen
wil nakijken en eventueel opnieuw wil instellen. Daarnaast zou deze persoon dagelijks aandacht besteden
aan de kennisoverdracht over het zitten en positioneren. Maar ook aandacht voor het staan in de
Keniaanse sta-tafels is van belang. Er zou een sta-schema gemaakt kunnen worden in overleg met de
begeleiding. Je hebt dus veel contact en zal samenwerken met de lokale bevolking. 
Dus ben jij een zelfstandig persoon die uitkijkt naar een uitdaging en ben jij een specialist in
het zitten en positioneren, dan zijn wij op zoek naar jou!
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Voetbalclub URUSI 
Helaas heeft Urusi moeten besluiten het 1e team uit de competitie te halen. Dit heeft twee redenen: 
De competitie liep niet goed. Steeds meer clubs konden de kosten niet betalen en stapten uit de
competitie, waardoor de competitie op zichzelf niet meer rendabel was. De tweede reden is dat de
jongeren salaris wilde ontvangen. Doordat de jongeren op redelijk hoog niveau speelde, wilde zij een
salaris ontvangen, zoals dat ook wel bij andere clubs gebruikelijk is. Helaas kan Amara als kleinschalige
stichting daar niet aan voldoen. Natuurlijk werden de competitie gelden, de vervoerskosten en een
maaltijd (met honger kan je niet presteren) vergoed, maar een structurele betaling aan de spelers is niet
mogelijk. Gelukkig is het team niet gestopt met voetballen. Ze trainen nog altijd bij Urusi, ze zullen blij
zijn met alle kleding uit Sint Michielsgestel en zij kijken uit naar de komst van Claus en André. De focus
ligt nu nog meer op de jongeren onder 16 jaar.

Nappy's wasbare luiers 
Leverancier van wasbare
luiers: Nappys.nl heeft ieder
jaar een goed doel. In heel
2018 is dat Amara Foundation.
Voor iedere aankoop gaat een
bedrag naar onze projecten. 
RKVV Michielsgestel  
De twee voetbalverenigingen
in Sint Michielsgestel gaan
fuseren. Dat betekent dat er
nieuwe clubkleuren komen.
RKVV Sint Michielsgestel heeft
een groot gedeelte van de
sporttenues in de kleuren
zwart/geel gedoneerd. Beetje
bij beetje zal dit richting Kenia
gaan. Voetbalclub Urusi zal
daar erg blij mee zijn, omdat
hun clubkleuren al jaren
zwart/geel zijn sinds SES uit
Langenboom de eerste
donatie deed. 

Read To Grow  
In Boekel zijn boeken
opgehaald bij Read To Grow.
Deze zullen in oktober
meegenomen worden en goed
terecht komen bij St Clare
childrenshome. 
Jeanne d 'arc basisschool 
Ook dit jaar heeft de Jeanne
d’Arc school in Tilburg weer
een sponsorloop voor Amara
Foundation gehouden. Op 12
september is Lisanne op
school gaan vertellen over
onze stichting. De reacties van
de kinderen waren weer
hartverwarmend. Een week
later al mocht Maria het geld
in ontvangst nemen. De
opbrengst was ruim €600,-!
Heel erg bedankt. 

De Andere Mert,
Regenboogfestival  
Zondag 30 september stonden
bestuurslid Evelien en haar zus
Irene met een kraam op een
multiculturele markt in de
kasteeltuin van Geldrop. We
verkochten de producten die
we uit Kenia meebrachten. De
sfeer was er geweldig en
bestuurslid Evelien mocht zelfs
nog wat vertellen op het
podium. Alle mensen gingen
zeer tevreden weg, waarvan 1
mevrouw in het bijzonder. Zij
was enorm opgetogen na de
aankoop van een Keniaans
schilderij. Er heerste een
goede sfeer en met een
opbrengst van € 220,- was het
zeer geslaagde dag. 
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Agenda

Oktober - november: Bestuursleden Lisanne en Maria zijn in Kisumu 
4 tm 15 november: Claus Foederer en Andre Cornelissen zijn in Kisumu voor Urusi 
14 november: In bibliotheek Dommeldal zal Amara Foundation een Pecha Kucha
presentatie verzorgen met als titel: "Amara, een warm thuis voor ieder kind."

Wil jij via een actie geld inzamelen voor Amara?! 
Ben jij iemand die graag iets organiseert? Hoe mooi zou het zijn om iets te organiseren voor een goed
doel. Ga bijvoorbeeld op de rommelmarkt staan. Organiseer een sponsorloop, een benefiet diner of een
Kenia-markt. Misschien wil je wel een garage-sale houden met alle spullen die jij niet meer gebruikt. Of
maak je mooie sieraden of kaarten die je kan verkopen voor onze projecten. Alle eigen en creatieve
initiatieven zijn van harte welkom! 
Natuurlijk kunnen wij je voorzien van foldermateriaal. We kijken uit naar je reactie. 
 
Bezoek Kisumu door Maria en Lisanne  
Van half oktober tot half november bezoeken Maria en Lisanne alle projecten in Kisumu. Evalueren en de
voortgang bespreken zijn de vaste punten tijdens zo’n bezoek. We verheugen er ons alweer op om alle
bekenden te ontmoeten. Zoals de staf en kinderen van St. Clare, Marvel en zijn kleine zusje en ouders,
George met zijn lasbedrijf, de diverse moeders die via een microkrediet een bedrijfje hebben kunnen
starten, de melkman, bestuur en spelers van Urusi, de ouders en therapeuten van de therapie, allemaal
mensen die horen bij de Amara familie. 
Project therapie vraagt extra tijd in deze periode. In oktober/november wordt namelijk met minimaal een
van de bestuursleden, alle ouders van de therapiekinderen en therapeut Samoo de nieuwe planning voor
2019 gemaakt. Hoe verloopt de ontwikkeling van ieder kind: Welke hulp is komend jaar nodig. Wat
kunnen ouders zelf betalen en wat gaat Amara betalen. Dit financiële plaatje wordt op papier gezet, zodat
de ouders weten welk bedrag zij iedere maand als ondersteuning van Amara Foundation gaan ontvangen
in 2019. Het betreft dan: kosten therapie en eventueel reisgeld naar de therapie, medicatie, extra
bijdrage voeding, hulpmiddelen, onderwijsgeld, vervoer naar school en vergoeding voor gebruik van
luiers.   
Natuurlijk worden er ook weer de nodige nieuwe kaarten en kleine snuisterijen besteld en meegebracht. 
EEN EXTRA BIJZONDERE ACTIVITEIT IN DEZE PERIODE 
In deze periode bezoeken ook twee vrijwilligers, Claus Foederer en Andre Cornelissen, voor 10 dagen
Kisumu.  Zij stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor! Tijdens ons verblijf in Kisumu proberen we u via
facebook dagelijks op de hoogte houden van onze activiteiten. Groeten Maria en Lisanne 
 
Vrijwilligers en trainer/coaches, Claus en André gaan naar Kisumu  
Wij zijn Claus en André, 2 ervaren trainer/coaches op het gebied van voetbal. We zijn bezig om een
duurzaam sociaal project op te zetten.  Maatschappelijk is Claus werkzaam bij de Provincie Noord-Brabant
en André  bij gemeente Tilburg. “Sport en bewegen verbindt, op welk niveau ook, en dit is voor ons een
nieuwe ervaring en ook zeker een spannende uitdaging”. 
In Kisumu zullen wij ons richten op het project Sport van Amara Foundation. Ondersteuning aan
voetbalclub Urusi, in de vorm van een cursus voor bestuur en coaches. Daarnaast gaan wij bekijken of
het mogelijk is om sport breder te introduceren in de wijk van Urusi. 
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Naast de sport zijn we op zoek naar eventuele subsidiestromen dan wel sponsoring, voor het realiseren
van een gemeenschappelijke ruimte, waar diverse activiteiten kunnen worden ontplooid. Deze is bedoeld
voor zowel de voetbalclub als de bewoners van de wijk Manyatta. De bouw van zo’n ruimte zal gebeuren
in goed overleg en samenwerking met Amara Foundation. “We hebben al diverse filmpjes ontvangen van
jonge spelertjes, die blij zijn met onze komst, dus de verwachtingen zijn al gewekt, en dat is erg leuk en
we hebben er dan ook veel zin in”.

Dank u wel voor uw interesse namens het bestuur 
Lisanne Henuy-Rooijakkers - Evelien Hommes-Romonesco - Carmen van Bergen - Maria Vermeer 

en alle mensen uit Kisumu!

U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrief  
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